โครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในโครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบหมู่บ้าน
เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ได้ แ ก่ บ้ า นนางอย ตํ า บลเต่ า งอย อํ า เภอเต่ า งอย จั ง หวั ด สกลนคร โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีโครงการพัฒนาหมู่บ้านเครือข่าย (บ้านนางอย) จากคณะต่างๆ จํานวน 7
โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผาถ่านและเก็บน้ําส้มควันไม้จากถังน้ํามัน 200 ลิตร และการสร้าง
จักรยานสูบน้ําแบบ ศทม. เพื่อใช้ในครัวเรือนและการเกษตร”
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การเผาถ่านและเก็บน้ําส้มควันไม้จากถังน้ํามัน
200 ลิตร และการสร้างจักรยานสูบน้ําแบบ ศทม. เพื่อใช้ใ น
ครัวเรือนและการเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการเผาถ่านได้คุณภาพและ
นํ า น้ํ า ส้ ม ควั น ไม้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นการเกษตรได้ และ
สามารถสร้างจักรยานสูบน้ําแบบ ศทม. เพื่อใช้ในครัวเรือนและ
การเกษตรได้ 2) เพื่ อ ให้ เ กษตรกรที่ ผ่ า นการอบรมเป็ น ผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน 3) เพื่อให้เกิดความตระหนักและ
ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการใช้ ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 4)
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 82) ผลการอบรม
สรุปได้ว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้า
รับการอบรม พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30)
และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้

2. โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2) พัฒนาสู่ผลลัพธ์
การเพิ่ ม รายได้ จ ากผลผลิ ตทางการเกษตรของชุ ม ชนบ้ า น
นางอย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าว
กล้องงอกบ้านนางอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีระดับ
การศึกษาค่อนข้างน้อย จํานวน 60 ราย ผลการอบรมสรุปได้ว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการ
อบรมทั้งด้านเนื้อหา ความรู้และความสามารถของวิทยากร รวมทั้งเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม อยู่ใน
ระดับมาก มีความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี และผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ (ร้อยละ
76.40) ให้ข้อมูลว่าจะนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นหรือผู้ใกล้ชิด รวมทั้งจะนําไป
เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง

3. โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องงอก บ้านนางอย ตําบลเต่างอย อําเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการโครงการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ข้ า วกล้ อ งงอก บ้ า นนางอย ตํ า บลเต่ า งอย อํ า เภอเต่ า งอย จั งหวั ดสกลนคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องงอก ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพึงพอใจในการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 และมั่นใจในการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้มีใน
ท้องถิ่น และมีภูมิปัญญาในการแปรรูปข้าวเป็นทุนเดิมอยู่บ้างแล้ว จึงสามารถต่อยอดความรู้ได้ซึ่งเป็นการน้อม
นําหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ การมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน กับเงื่อนไขคุณธรรมและเงื่อนไข
ความรู้ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาระดับปฐมวัย
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ได้
ดําเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาระดับปฐมวัย
โดยดําเนินการร่วมกับศูนย์เด็กเล็กบ้านนางอย ตําบลเต่างอย
อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ให้ ส อดคล้ อ งตามความ
ต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย และเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยและเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ผลการส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษาระดับปฐมวัย สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนางอย ชุมชนบ้านนางอย อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับความรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการจัด
แหล่งเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก

5. โครงการครอบครัวศึกษาในมิติการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สาขาพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการครอบครัวศึกษาในมิติการ
พัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับครอบครัวหัวดําออกหัว
หงอกเลี้ยง บ้านนางอย ตําบลเต่างอย อําเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร 2) ศึ ก ษาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาของบ้ า น
นางอย ตําบลเต่างอย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 3) จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นําและชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายในการจัดกระบวนการทําแผนชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านการทอผ้าลาย
โบราณนางอยกับการประยุกต์สู่บทเรียนสําหรับนักเรียนว่าด้วยวิชาลายผ้าโบราณและวิชาจักสานบ้านนางอย
ผลการอบรมสรุปได้ว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการทอผ้าลายโบราณและ
วิชาจักสานบ้านนางอย เพื่อใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีและ
มีศักยภาพในการจัดกระบวนการทําแผนชุมชน จนเกิดเป็นแผนพัฒนาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยัง
สามารถจัดทําแผนเพื่อการแก้ไขปัญหา “หัวดําออก หัวหงอกเลี้ยง” ได้

6. โครงการการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้า นการติ ด ตั้ ง และการซ่ อ มบํ า รุ ง ระบบไฟฟ้ า ภายในบ้ า นเพื่ อ การ
ประหยัดพลังงาน
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ สกลนคร ได้ ดํ า เนิ น โครงการการพั ฒ นาองค์
ความรู้ ด้ า นการติ ด ตั้ ง และการซ่ อ มบํ า รุ ง ระบบไฟฟ้ า
ภายในบ้านเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ประชาชนสามารถปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้า
และซ่อมบํารุ งได้อย่ างถู กต้ องด้วยตนเอง 2) ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า และซ่อมบํารุงให้แก่
ประชาชนและบุคลากรในชุมชน 3) แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ ด้านการติดตั้งซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า
ระหว่ า งประชาชน บุ ค ลากรในชุ ม ชนและวิ ท ยากร 4)
ช่ ว ยประชาชนแก้ ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งเกี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง
ระบบไฟฟ้าและการซ่ อมบํารุงและ 5) ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
ทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่ วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย และมีอายุมากกว่า 40 ปี ผลการอบรมสรุปได้ดังนี้
ด้านการอํานวยความสะดวก พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดการอบรมอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.65) รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 4.48) และสถานที่จัดการอบรมมีความเหมะสม อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.40) ตามลําดับ
ด้านการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่า วิทยากรมีความรู้ตรงตามเนื้อหาที่อบรม อยู่
ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมาคือ วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้ตรงตามประเด็น อยู่ในระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.57) และเนื้อหาของการอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย
4.55) ตามลําดับ
ด้านประโยชน์ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้ภายหลัง อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.46) และมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดอบรม อยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 4.45)

7. โครงการการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต์การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ไบโอ
ดี เ ซลสํ า หรั บ เครื่ อ งยนต์ ก ารเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต์
เล็กเพื่อการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่
เกษตรกรในชุ ม ชน 2) แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านการใช้ไบโอดีเซล สําหรับเครื่องยนต์
เพื่อการเกษตรระหว่างเกษตรกรในชุมชนและวิทยากร
3) ช่วยเกษตรกรลดการใช้น้ํามันดีเซล และลดต้นทุนในการทําการเกษตร 4) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 80.55) เพศชายและมีอายุมากกว่า
40 ปี ผลการอบรมสรุปได้ว่า
ด้านการอํานวยความสะดวก พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดการอบรมอยู่ในระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.55) รองลงมาคือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว
การอบรมอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.45) และสถานที่
จัดอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.30)
ด้านการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาของการอบรมและวิ ท ยากรมี ค วามรู้ ต รงตาม
เนื้อหาที่อบรม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.70) รองลงมาคือ
เนื้อหาของการอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการ อยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.63) และวิทยากรสามารถตอบข้อซักถาม
ได้ตรงตามประเด็น อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.59) ตามลําดับ
ด้านประโยชน์ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ภายหลัง อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.45) และมีความเข้าใจเนื้อหา
ที่จัดอบรม อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.25)

